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Keuringsraad organiseert
Workshop medische
zelfzorghulpmiddelen
op 16 en 24 april 2014
Binnen de zelfzorgmarkt is er een enorme groei in medische
zelfzorghulpmiddelen. De Keuringsraad KOAG/KAG ondervindt
in haar dagelijkse werk dat bedrijven in de zelfzorgmarkt behoefte hebben aan extra (achtergrond)kennis ten aanzien van
de wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen betreffende markttoelating (dossiervereisten) en reclame-aspecten.
Daarom organiseert de Keuringsraad KOAG/KAG een workshop medische zelfzorghulpmiddelen. De workshops zullen
aan deelnemers de (basis)achtergronden geven t.a.v. de relevante wet- en regelgeving waarbij tevens de nieuwe CE-check
medische zelfzorghulpmiddelen klasse I zal worden toegelicht.
De workshops zullen interactief zijn met veel ruimte voor praktijkvoorbeelden en het beantwoorden van vragen. Deelnemers
ontvangen de presentatie en allerlei handige links van voor de
praktijk relevante documenten.

Programma:
09.00
09.30
09.45

Doelgroepen:
Medewerkers Marketing en Regulatory Affairs, van bedrijven
met medische zelfzorghulpmiddelen.
Er wordt bewust gekozen om deze twee doelgroepen tegelijkertijd uit te nodigen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat binnen een bedrijf deze twee ‘afdelingen’ vaak een rol spelen.
Veel marketinguitingen van het medisch zelfzorghulpmiddel
moeten immers voor het grootste deel onderbouwd zijn vanuit het dossier van het medisch zelfzorghulpmiddel.

11.00
11.15

12.45
13.00

Ontvangst deelnemers
Kennismaking, toelichting op programma en
inventariseren vragen
Introductie Medische hulpmiddelen regelgeving
–	belangrijkste onderdelen uit het medische
hulpmiddelendossier
–	definitie en afbakening t.o.v. andere
wetgeving (geneesmiddelen, levensmiddelen/
gezondheidsproducten, cosmetica, biociden)
–	classificatie van medische hulpmiddelen
–	borderline-producten, hoe vind ik hierin de weg?
–	toelichting op de onderdelen uit de CE-check
medische hulpmiddelen klasse I en praktische zaken
Reclame maken voor medische hulpmiddelen
–	wettelijk kader en de zelfregulering
–	de Code Publieksreclame Medische
zelfzorgHulpmiddelen (CPMH)
–	praktische toetsing door de Keuringsraad in relatie
tot het medisch zelfzorghulpmiddelendossier
Koffie/thee pauze
De dagelijkse praktijk:
– praktijkvoorbeelden
–	beantwoorden van vragen deelnemers
Afronding
Informele broodjeslunch met team Keuringsraad
KOAG/KAG
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Workshopleiders

Aanmelding en kosten

De workshops worden uitgevoerd door Anja Wiersma (mi-CE
Consultancy) en Vincent Bouwmeester.

Wilt u deelnemen aan de workshop dan kunt u zich opgeven
per e-mail: keuringsraad@koagkag.nl onder vermelding van
uw naam en functie.
De kosten voor deelname aan de workshops bedragen € 175,per deelnemer, inclusief catering. De genoemde bedragen zijn
exclusief BTW. Bij annulering binnen 14 dagen voor de workshopdatum bent u ons het volledige bedrag verschuldigd.

Plaats en data
De workshops zullen plaatsvinden bij de CGR aan de Hanzeweg 14 te Gouda, voor groepen tot maximaal 20 personen.
Mochten er onverhoopt minder dan 10 aanmeldingen per
workshop zijn, dan zullen de deelnemers worden benaderd
voor een alternatieve datum.
De workshops worden georganiseerd op:
Woensdag 16 april 2014
Donderdag 24 april 2014

Indien u wenst dat op de factuur een PO- of ordernummer
wordt vermeld, dan dient u dit duidelijk bij de aanvraag aan
te geven. Indien een dergelijk nummer achteraf moet worden
opgevraagd wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over de workshops kunt u altijd even contact met ons opnemen.
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